
 

איך נראה בית הספר הטכנולוגי החדש של תל אביב 

לידיעת המבקרים ב''צבע טרי'': זהו המשכן המארח
ביקור בתיכון המדובר של צפון-מערב תל אביב, שעוד לא נחנך וכבר מאכלס את יריד האמנות המצליח

מרחבי הרשת 

בית חלומות בקיסריה:

הצצה לבית של זוג
אדריכלים
בניין ודיור

חברת מנרב רכשה
קרקע להקמת 212

יח"ד בכפר יונה
גלובס

האישה הרזה בעולם

בקמפיין נגד אנורקסיה

כמוני

אליפות הפעם

הראשונה- הכירו את

הזוכה!
פמפרס

שבעה ציוני דרך לא

עוד 

בניין הייטק? לא, זה בית ספר תיכון. כרגע הוא מונח בבדידות, אך בשנים הקרובות הוא יוקף ברובע החדש של צפון-מערב ת''א (צילום: אמית הרמן)

החזיתות מחופות פלדה, זכוכית ופורמייקה עבה בגוון חום. רפפות מצלות על חלונות הכיתות (צילום: אמית הרמן)

כמו ציפור

הפרויקטים הגדולים
של האדריכל גרשון
צפור, שהלך לעולמו

עוד באדריכלים

סקנדל הספרייה

הסיפור הלא ייאמן על
הספרייה הלאומית:

ההעתקה וההשתקה

עוד פרויקטים

ביאליק שלא הכרתם

300 מטר שאין כמוהם
בתל אביב: מסע

מצולם ברחוב ביאליק

לבלוג של אבי לוי

התחברו/כניסהמשתמשים רשומים:לחצו כאןעוד לא נרשמת?

המבנה היפה ביותר בישראלפורום אדריכלותתערוכות בוגרים 2012חדרים ברחבי הארץהצלמניהסביבהבניין וסיוראדריכליםבתים ובניינים
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פוסטים אחרונים בבלוגים 

(03/01/2013)שי ילין

הטבעת לא נפלה
מהכיסא

צביה קגן

(01/01/2013)

תרגיל ברוח

ובמתמטיקה: בית

מה נכון יותר לפתיחתבאקוודור

נית כפיר (30/12/2012)רו

המיטב של 2012 בבלוגי העיצוב השווים

בעולם

עיצובי פנים, אמנות, עיצובי מוצר, מוזיקה, וגם

(27/12/2012)עודד בן יהודה

''אלף'', לא רק ''אריאל'': פונט עברי חדש

במחשב

עד היום, האינטרנט הישראלי השתמש בפונט

(25/12/2012)אבי לוי

ביאליק שלא הכרתם: הרחוב הכי מיוחד בתל

אביב

אין עוד רחוב שמציע, לאורך 300 מטר בלבד, את
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כתבות סביבה 

מיכאל יעקובסון

(04/01/2013)

נוף להר הבית,
לקברים ולשכנים

נעמה ריבה

(01/01/2013)

סוף העיר
הלבנה? ת''א

נעמה ריבה

(26/12/2012)

עיר המחלפים:
השער הגרנדיוזי

נעמה ריבה

(28/11/2012)

הרצל אמר להרים
מגדל: איפה

נטע אחיטוב

(21/11/2012)

לחיות תחת כיפת
מגן: האם החזון

כתבות על אדריכלים 

נעמה ריבה

(02/01/2013)

עושים שמח:
היצירתיות

בין השאר יהיה כאן אולם ספורט גדול. זהו בית ספר ''דיגיטלי'', שבו לומדים בלי ספרים ומחברות, רק עם מחשבים (צילום: אמית הרמן)

מכיוון שבמקביל נעשות ההכנות לבניית הרובע החדש, עובר כאן שביל אופניים משום מקום לשום מקום בשלב זה (צילום: אמית הרמן)

לכל שכבת תלמידים יש אזור משלה, המסומן בצבע מסוים - אדום, צהוב או ירוק. בכיתות האלה מוצגות עבודות האמנות ב''צבע טרי'' (צילום: אמית הרמן)
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(20/12/2012)נעמה ריבה

הזוכה בפרס רכטר 2012: ביה''ס
להוראת השואה ב''יד ושם''

נעמה ריבה

(19/12/2012)

כך מתנהלת
הפארסה של

נעמה ריבה

(17/12/2012)

קפטן קוק:
האדריכל שעבר

מיכאל יעקובסון

(16/12/2012)

העיר בוורוד:
לגלות אותה
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עיצוב מוצר 

Xnet מערכת

(23/12/2012)

זה לא הגיל, זה
התרגיל: עינב

שרון היבש

(15/11/2012)

במבחן הבד הזה
הוא נכשל:

ניסים טל 

(13/11/2012)

שלום פוטושופ,
להתראות

שרון היבש

(12/11/2012)

מה גברים
מחפשים:

שרון היבש

(29/10/2012)

הילד בן 30:
מתיחת פנים

שני גרמי-מדרגות מלופפים זה בזה במקביל, ואפשר לבחור באיזה מהם לעלות או לרדת (צילום: אמית הרמן)

הגשר המחבר בין מבני הכיתות לאגף הציבורי מאפשר להביט על המפגשים המתרחשים למטה, בחצר (צילום: אמית הרמן)



וזהו ''אפס בית'' המוצג בימים אלה בחצר: מיצג-מיצב אדריכלי סביבתי, עם מינימום נזק אקולוגי (צילום: ברק ברינקר)

עבודה של אמיר תומשוב, אדריכל ששונא לבנות ומעדיף לעשות מאדריכלות אמנות (צילום: אמיר תומשוב)
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נעמה ריבה
לעמוד של נעמה • כתבו לנעמה

16.05.2012  |  13:36  |  40 תגובות

על הכביש הצר והמתפתל בין חוף

תל ברוך לקאנטרי קלאב, בואכה

המכללה למינהל ופרויקטים לעשירים
חדשים כמו "סי אנד סאן" ועמיתיו, קובייה

גדולה מופיעה על הקרקע החולית. בתוך

הקובייה הזו, שתשמש את בית הספר

והניסויי של צפון-מערב תל אביב שייחנך

בסוף הקיץ, מתרחש בימים אלה יריד

האמנות "צבע טרי". היריד נודד בכל שנה

בין מתחמים יוצאי דופן ברחבי תל

אביב-יפו, והשנה הוא מאפשר מבט ראשון

על המבנה ועל השטח הענקי סביבו, שמהווה

את עתודת הקרקע המשמעותית של העיר.

 

בית הספר החדש זוכה להתעניינות רבה מאז

שהוחלט על הקמתו, וההתעניינות מן הסתם

תגבר עם פתיחתו, משום שהוא מסתייע

בטכנולוגיה מתקדמת ואמור לאפשר

לתלמידים להיעזר במערכות לימוד

דיגיטליות ולימוד מרחוק, "ללא ספרים

וללא מחברות" כפי שאוהבים לכתוב עליו,

עם מקסימום שימוש במחשב אישי לכל

תלמיד (דבר שכבר קורה בבתי ספר

מסוימים ברחבי הארץ). מאחר שהמנהל

הוא רם כהן, שניהל את תיכון עירוני א'

ונחשב לדמות דומיננטית, מתוקשרת

ומעוררת סערות פוליטיות, מידת העניין

בפרויקט רק גוברת.

 

כל שכבה בצבע אחר
 

שטחו של בית הספר כ-11 אלף

מ"ר (בעבור אולם הספורט, שייחנך

בנובמבר, מתוכננים 4,000 מ"ר נוספים)

והוא משתרע על 12 דונם קרקע. המבנה

מייצר דופן עירונית ולכן כמעט ואין גדרות
סביבו – חלק מהתפיסה החינוכית שלו.

חיצונית, מדובר בעוד משכן אפשרי של

חברת היי-טק: החזיתות מחופות בזכוכית,

בפלדה וב-hpl (פורמייקה עבה בגוון חום),

ורפפות מצלות על החלונות מפני השמש.

 

 

שלוש מסות עיקריות מרכיבות את קמפוס

בית הספר: שני מבני כיתות, וכן מבנה ציבור

ובו הספרייה, חדר המורים והאודיטוריום,

שאמור בשעות הערב להישאר פתוח

ולשמש כתיאטרון. "פעיל ביום עבור

הילדים, ובערב עבור הקהל הרחב", מסביר

האדריכל המתכנן,אלי אליקים. שני מבני

pt model, עבודה נוספת של תומשוב. המודלים-לכאורה עשויים בדייקנות אובססיבית, אך האסתטיקה באה עם רובד נוסף ומטריד (צילום: אמיר תומשוב)

החולות עוד יכוסו בנדל''ן מניב (צילום: אמית הרמן)



הכיתות מוקמו בצורת האות ר', והכל

מחובר בגשר מחופה קיר-מסך מקומר.

"תכנון המרחב הוא לחולל מפגשים. ההולך

ברגל רואה את הצועד בציר תחתיו", אומר

אליקים.

 

מי שמגיע ל"צבע טרי" יבחין במהרה

במדרגות העולות ויורדות. מדובר בשני
גרמי-מדרגות המלופפים זה בזה, ומאפשרים

ירידה ועלייה ממקומות שונים עם מבטים

ביניהם. לכל שכבת גיל מיועד מפלס

אוטונומי המסומן בצבע מסוים - צהוב, ירוק

ואדום - כשאלמנטים כמו דלתות וחללים

שונים מסומנים בגוון השכבתי. בכל קומה

יש גם "כיתה שקופה", שהיא החלל

הטכנולוגי (מסומן בירוק) ו"סלון", מקום

שהייה ציבורי ואינטימי. במסדרונות

מפוזרים ספסלים, שגם אותם תיכנן משרד

האדריכלים. החזית הפנימית "תלת ממדית",

משום שחלק מהמסה שקועה, והחדרים

בולטים החוצה כשהמסדרון נדחס לכיוון

השני ומקבל הדגשת צבע חיצונית. במרכז

יש חצר, ופרגולות בטון מחפות חלקים

ממנה. על תכנון זה אחראית אדריכלית הנוף

טל רוסמן.

 

ציר עירוני יעבור בתוך בית הספר
 

בשנת הלימודים הקרובה עתידים

להתחיל תלמידי שכבת ז' את

הלימודים במתחם, ובכל שנה תתוסף שכבה

צעירה עד שכל הכיתות יתמלאו. בית הספר

אמור להשתלב ברובע הצפון-מערבי העתידי

של תל אביב. תוכנית המתאר מבקשת לחבר

אותו למרקם העירוני ההיסטורי, כהמשך

לשדרות הישנות ולרחוב אבן גבירול. וכך,

במרכזו של בית הספר עובר ציר ציבורי של

הולכי רגל ואופניים, שבינתיים אין לו

התחלה ואין לו סוף, ובסמוך אליו מתוכננת

כיכר.

 
 

"מדי שנה אנחנו מחפשים חלל חדש

שיאתגר את עבודת האוצרות", מסביר

אוצר-המשנה של "צבע טרי", מתן דאובה,

"חלל שיפתיע את הקהל ויהיה בית הולם

ליריד נודד". השנה מציגים כאן 56 אמנים

ו-25 גלריות, כשגולת הכותרת היא

"החממה", פרויקט שמאפשר לאמנים

בתחילת דרכם לפרוץ להכרה מקצועית

וציבורית רחבה ולזכות בפרסים. המציגים

התמקמו ב-42 הכיתות ובכך נוצרה

שוויוניות ביניהם.

 

בניין אחרי הפצצה הוא מרתק
 

גם לאדריכלות ולסביבה יש קומץ מציגים

כאן. באחת הכיתות מציג אמיר תומשוב,

אדריכל בוגר הטכניון, עבודות מופשטות

הדנות במושגים "אדריכלות", "עיר"

צילום: אמית הרמן)קטע מחזית בית הספר החדש (צילום: אמית הרמן)



ו"בניין". "אחד הדברים שמפחידים

אותי, זה שמישהו יתקשר אליי יום

אחד ויבקש ממני לבנות לו בית", מודה

תומשוב, שכבר בהיותו סטודנט לאדריכלות

הבין שהוא נמשך לאמנות. ועם זאת, הרקע

האדריכלי שלו הוא חלק בלתי נפרד

מהעבודות העשויות קרטון, גבס וחומרים
אחרים.

 

 

חלקן דו ממדיות, ונראות כמודלים

אדריכליים מדויקים עד כדי אובססיה.

הקרטון נראה כחתוך בלייזר, אך הוא מעשה

ידיו של תומשוב (והסכין היפנית שלו).

"אני מניח את האדריכלות על שולחן

הניתוחים ומבתר אותה", הוא אומר על

עבודתו "אנטומיה אורבנית", שחושפת את

השכבה התת-קרקעית של העיר, חולצת את

קרביה ומתבוננת בהם.

 

תומשוב אוהב לעסוק באקטואליה. כך,

למשל, הוא בחן את בניין המגורים הישן

בכיכר העצמאות בנתניה, שנהרס אשתקד

בפיצוץ הקטלני של בלון הגז. "בניין אחרי

הפצצה הוא מרתק, הקרביים יוצאות החוצה

והוא משול לאדם שהטחול שלו התפוצץ",

הוא אומר, ובעבודה הזו כמעט ולא מבחינים

במבנה ההרוס, שמוצג כמערום לבנים

המשורטט בקפידה. "אני מחפש את כל מה

שמכוער בעיני אחרים בעיר ורואה בו דבר
יפה", אומר תומשוב, שמנסה לעורר את

הקהל ולא מנסה להיות מעודן מדי. "היום

לא מספיק לטפוח למישהו על השכם, צריך

לבעוט לו בביצים", לדבריו.

 

"אפס בית" בחצר
 

בחצר של בית הספר פוגשים את

המיצב-מיצג "אפס עיר", בית

וכאן על רקע הכביש המוביל לקצה העיר (צילום: אמית הרמן)

המבנה המרכזי ואגפי הכיתות סביבו (צילום: אמית הרמן)

הצבעים הפנימיים מיוצגים גם בחוץ (צילום: אמית הרמן)

 עצמה (צילום: אמית הרמן)

ומשוב (צילום: אמית הרמן)



ששטחו 18 מ"ר ושהוקם לרגל היריד

כיצירה משותפת שיזמו הפעילה הסביבתית
תמי צרי והאדריכל יוסי קורי. "התרבות

המערבית נמצאת בתקופת מעבר, לא נוכל

להמשיך לחיות כך עוד הרבה שנים",

מזהירה צרי, "במקום לתקן את העולם צריך

לחיות בהתאמה למשאבים".

 

לבית מגיעים אחרי שפוסעים על שביל של

אבנים פשוטות וחציר. הקונסטרוקציה

מורכבת מקורות עץ אורן פשוטות, הרצפה

מורכבת מדלתות משנות ה-20 וה-30

שנאספו מבתים תל אביביים (על ידי יעקב

ששון), והכניסה היא דלת סמלית, נמוכה

מהסטנדרט המקובל, שהרכיב מעצב

הרהיטים יאיר משיח מדלת שהוא מצא

ברחוב ביאליק. הגג עשוי מיריעות

שמשונית שנלקחו מפסולת בתי דפוס. מכאן

מגיע גם שמו של הבית – "אפס" – כלומר

"אפס טביעת רגל אקולוגית". בחלק האחורי

נמצא אזור השינה המוגבה, והחלק הקדמי

מיועד למפגש חברתי, וכאן מארחת צרי

שלושה אנשים בלבד בכל פעם, כשאת

החפצים מפקידים לפני שנכנסים. "מעניין

אם יהיה תור של אנשים הבאים לשוחח

עימי", היא תהתה כשביקרנו כאן לפני

הפתיחה.

 

 

"היום אנחנו זורקים כל דבר, ובמה שאנחנו

זורקים אפשר לעשות שימוש חוזר", סבור

קורי. בתכנונו המקורי הבית היה בן שני

מפלסים וגדול יותר, אבל "עם הזמן הבית

הותאם למידותיה ולצרכיה של תמי". היא,

מצידה, חושבת ש"בעולם החדש" מסתמכים

על אנשים ולא כל דבר נקנה בכסף. מדובר

בניסוי בחיי קהילה: לכל אחד ב"בית אפס"
יש תפקיד - יש מטפלת, תופרת, הילרית

וצרי היא העובדת. "אנחנו יוצאים למסע של

שנתיים, ובכל מקום שנציג אני אגור בבית.

גם בזמן היריד יהיו שינויים במבנה", היא

אומרת.

 

האם היריד ישאיר מזכרת לבית הספר?

"החיבור בין האמנות לבית הספר נהדר

בעיניי, זו החגיגה הגדולה ביותר שיכולה

להתרחש במוסד חינוכי", מתלהב האדריכל

אליקים. "אני מקווה שלאחר היריד יישאר

משהו במקום, זו תהיה האמירה

המשמעותית ביותר".

 

עוד בתי ספר חדשים ומעניינים שנחנכו

השנה בישראל

בית הספר למדעים ברחובות

בית הספר השקוף בחולון 

ובית הספר הירוק בהוד השרון 

 

כיכרות מפגש בחצר בית הספר (צילום: אמית הרמן)

מתוך המיצג ''אפס בית''. כאן גרים השבוע (צילום: אמית הרמן)

נודד (צילום: אפס, בית)



רוצים לפרסם תגובות מודגשות ופוסטבקים?

הרשמו כאן או התחברו

שם 

כותרת 

פרסמו פוסטבקפרסמו תגובה

כתבו טיפ / המלצההוסיפו תגובה או פוסטבק

תצוגה מקדימה

בשליחת תגובה זו אני מסכים/ה לתנאי השימוש באתר

40 תגובות ב 23 דיונים

הוספת תמונה

הציגו תמונה לא נבחר קובץ  בחר קובץ

 

טיפים (0) פוסטבקים (0) כל התגובות (40)

• הכי פופולאריות • מהסוף להתחלה פתיחת כל התגובות

 שתפוהדפיסו

שלחו

איך ייראה בניין

התערוכות החדש

של תל אביב

דן צור, -1926

2012

איך נראה מוזיאון

הלובר החדש בעיר

לאנס

ועוד איך 

CommentPosting as Roni Inbar (Not you?)

Add a comment...

Post to Profile

 



.1

הייתי ביריד, בית הספר מרשים.
דניאלה(16/05/12)

.2

בהחלט מרשים
נחצ'ה(16/05/12)

.3

Elyakim Rulezzzzz (לת)
גל(16/05/12)

.4

מרגיש כמו בית כלא
סוהר(17/05/12)

אכן צודק המגיב.
ח-מורה עבריה(17/05/12)

בעיני התכנון הפנימי מרשים והתערוכה פחות
תמר(17/05/12)

.5

עוד הייטק דה לה שמעטא
(17/05/12)sold הנרייטה

לא נשמע שביקרת במקום, אבל העיקר שהגבת... (לת)
תמר(17/05/12)

.6

אחד מבתי הספר היפים שראיתי
קלייר(17/05/12)

.7

חדשני ומעניין
נירית(17/05/12)

.8

בית ספר מדהים - הלוואי וכל בתי הספר בעיר
אחד שמבין(17/05/12)

.9

צבע מוסיף חיים ואושר.בית ספר עם כל כך
אלג'ם משה(17/05/12)

רם כהן לא ראוי להיות מנהל ביה"ס הזה ובכל (לת)
אלג'ם משה(18/05/12)

מסכימה איתך (לת)
אורית(20/05/12)

.10

תזכירו לי מתי נבנה בית ספר
גיל(17/05/12)

תזכיר לי מתי המגזר הערבי שילם מסים ?
גול(17/05/12)

מתי שתרם למדינה בשירות לאומי... (לת)
אני(20/05/12)

.11

מזעזע. בזמן שכל העולם עובר לחומרים חדשים
ג'ורג'(17/05/12)

עוד אחד שלא ראה, אבל העיקר להגיב
תמר(17/05/12)

ביה"ס?עבודות הגמר בושה.
אלג'ם משה(21/05/12)

.12

צבע טרי לא מכבדים את האמנים שלא התקבלו
אמן(17/05/12)

.13

כי אמיר לא יודע לעשות אדריכלות!
בטח(17/05/12)

להיות אדריכל זה לטנף?
יורי(17/05/12)

.14

הצפונבונים נהנים ממבנים חדישים. והדרומים
רותי(17/05/12)

.15

לא נגיש לנכים
יואל(17/05/12)

אם זה נכון זה חמור מאוד...
אלעד ש(18/05/12)

למה להטעות? ביה"ס נגיש לנכים
גלי(18/05/12)

אתה מדבר סתם יש מעליות למכביר.
אלג'ם משה(21/05/12)

.16



 הכתבות הכי נקראות השבוע

מאות מתכונים

בתים יפים

שופינג שווה

אופנה

טרנדים ושופינג

עיצוב

דברים יפים

לומדים

בלוגים

משפחה

נוך חי

טיפוח

פלסטיקה

קוראים

ממליצים

בריאות

מה בריא?

מהות והשראה

מאולפן הרדיו

מגזין שף

מלכות היופי

ערוץ הטיולים

החיים הטובים

הכתבות הכי פופולאריות 

למה תמיד בתי הספר בארץ נראים כמו כלא? (לת)
אני(17/05/12)

.17

ל-16
תומר(18/05/12)

דווקא חלק מביה"ס הזה לא מגודר
גלי(18/05/12)

.18

לא שאני בא לזלזל במישהו חלילה
אלעד ש(18/05/12)

.19

מבנה מרשים, חבל שאין עוד בי"ס כאלה
תל אביבית(18/05/12)

.20

האם ראיתם אולם ספורט או מגרש ספורט?
אלג'ם משה(19/05/12)

אולם הספורט בבנייה, נמצא מאחור
נעמה ריבה(19/05/12)

צודקת ,סליחה לא הבחנתי. (לת)
אלג'ם משה(19/05/12)

.21

השביל ל"אפס בית"
ענת(19/05/12)

.22

הפסקות חשמל ב"צבע טרי"
עינת(24/05/12)

.23

מעלית לתלמידים מוגבלים פיזית
ליאור(25/05/12)

קיימות שתי מעליות. (לת)
אלג'ם משה(31/05/12 11:37)

3 תגובותסוכריות מנטה , 30/12/2012

אפשר להגדיל את הפין?
וגם: כיצד מעודדים את בן הזוג לדבר מלוכלך?

ד"ר רפי חרותי עונה על שאלות סקס

25 תגובותעמרי אימבר חלפין , 01/01/2013

איבדתי את ילדיי
בזמן שפירנסתי, ויתרתי על מעורבות, לא

הקשבתי באמת. היום אני לא מכיר אותם

4 תגובותאורן שלו , 26/12/2012

"קרמבו" מוס שוקולד לבן
הוא נראה כמו קרמבו רגיל - אבל הביס

הראשון מבהיר שמדובר בקינוח מופת

7 תגובותהדס שואף , 01/01/2013

באתי בפיג'מה: טרנד הפוטר
הפוטרים כבשו את קולקציות החורף והפכו

את המלתחה החדשה ליותר נוחה

50 גוונים של אורגזמה:

מחקר חדש…

יחסים

חזה ראה וקדש: המדריך

לטיפוח…

יופי

דופקים בדלת של ענבל

ליבליך:…

עיצוב

בנייה לדורות: אחוזה

משפחתית…

אדריכלות

החמ''ד מנסה להיות

אלטרנטיבה לממ…

אדריכלות

כך מתנהלת הפארסה של

תכנון…

אדריכלות

אופנת רחוב: סטייל חורפי

אופנה

עיר המחלפים: השער

הגרנדיוזי של…

אדריכלות

הכי חדש

מעצבים ומותגים

לגור על גג העולם
בית של 350 מ"ר שבנוי על קורות פלדה, ומשקיף על מראה בראשיתי רב עוצמה



בלוגרים ומשתתפים:

מעצבים ומותגים

HOT-ערוץ האופנה ב

פיגורות

הפקות אופנה

GOstyle

שבוע האופנה

בלוגים

שווים ביקור

מעצבים

מוצרים חדשים

בלוגים

אוכל

נים מאגר המתכו

מבשלים

אוכלים

Cookeat

אדריכלות

חדשות

סביבה

נים בתים ובניי

אדריכלים

בלוגים

התפתחות

הריון ולידה

איפה ללדת?

יומן הריון

בלוגים

יופי

איפור

שיער

שים יפים אנ

טורים

בלוגים

יחסים

יוצאים

נשארים

מתחתנים

מתחרטים

בלוגים

עשו בעצמכם

מלאכת יד

שיפוצים

נה ומרפסת גי

ילדים

שפץ ביתך

טיפים

שר ודיאטה כו

נים מחשבו

בלוגים

מנטה

טיולים

בארץ

בעולם

סיפורי השראה

גוף נפש

סיפורים אישיים

הבלוג

לאשה

כתבות שער

החיים הטובים

סטייל

פנאי פלוס

סלבס

XO

לייף סטייל

המלצות

חיים טוב 

ערוץ האוכל

ערוץ הבריאות

R1 אתר הנוער

ראש 1 בפייסבוק

Xnet חברתי

facebook

google+

pinterest

ליהיא לפיד XO

עלמה זהר

נטלי שראל מירי פטרנקו טל שירי בן לם שירה ברזילי שלי גרוס של הקטלוג אופנה הבלוג  בר מרום מהות החיים סוכריות מנטה

נית כפיר רו עודד בן יהודה שי ילין זיגי נדר ומישה ברזניאק נעמה בלו שיף ויעל גלעד גלית  אבי לוי אבי אשכנזי עיצוב ואדריכלות רוני מרו קארין בר עידו איז'ק

אורנה פיטוסי פרופ' עמוס רולידר משפחה בשמת כרמון הדני ד"ר ברוריה טל בריאות עודד מזרחי שפר הילית  אסנת לסטר אוכל נסקי ציפה קמפי צביה קגן

אורית ויזל יופי וטיפוח משפחה בדרך אפרת לוזנוב מיה אילוז זיו ביילין זהר כרמי ניר דן סיגל קפלן שיר סמדר  נוימן דליה  אור אלתרמן נפלד שרה איי מלי גרין

אפרתה אסף פלג אנה ואני אלמביקה Icon אייקון אוליז מעצבי אופנה בקטלוג נן אורי רו נה טורופ ארי קארין ארד יחסים תומר מירום טיולים vanity girl

טל בק טיטי חגית טסה ויטרינה המשקיפה דקלה קדם נסון דפנה לוי דינה גלס דגני אקססוריז גל חלפון גלה ברכה בר און נגו בי ארנקי עמנואל אקסלה

Outlet נקשן פרנץ' קו פיטפלופ עידית שטרן נה נה פלסטלי עדי סמדר אליאסף סיגל גרין סוהו שדה נטע  שביט מירב  מאמבל לילך תמרי ליאת הר-נוף

Estylo DressCode Cheinit BAGGU Animi Aerosoles תכשיטי המלכה שאמס 1984 נית זילברשטיין רו קרן נפתלי קמדן & שוז קיקי נקשן פרנץ' קו

YPL SQ1 Royalty R and S La Scarpa Goya Fashion Deals Fashest

ניות פרטיות| עזרה| כתבו לנומי אנחנואודות ועזרה | פרסמו אצלנו| הרשמה לאתר| Xnet בפייסבוקXmailכלים ושירותים| תקנון הקטלוג| תנאי שימוש| מדי

בגדים

נעליים

תיקים

אקססוריז

טרנד

המגזין

SALE

כתבו לנו

של הקטלוג הבלוג 

קני לפי מבנה גופך

המידע, הפרטים והמחירים
המופיעים בקטלוג נמסרו ע"י

הספקים עצמם ובאחריותם
הבלעדית. Xnet אינו אחראי

לתוכן המידע המוצג ו/או לטיב
המוצרים שמציעים הספקים,
ואין הוא אחראי להתקשרות

שתיווצר בין המשתמשים
לספקים ולתוצאותיה.


